
Waar gebouwd of gewerkt wordt, is selectieve verkeerstoegang vaak 

vereist. Met de hoogteportalen van VIOSS kunt u wegen en werkvakken 

moeiteloos begrenzen. En de doorrijhoogte en –breedte? Die bepaalt u 

helemaal zelf!

Tijdelijke plaatsing

Een hoogteportaal of hoogtebegrenzer voorkomt dat te hoge, zware voertuigen 

verder rijden op locaties waar dat niet gewenst is. De hoogteportalen van VIOSS 

kunnen tijdelijk geplaatst worden bij wegwerkzaamheden of werkzaamheden 

aan bruggen of viaducten, maar zijn ook zeer geschikt voor parkeerlocaties of 

bouwterreinen.

De hoogteportalen van VIOSS. 

Veilig voor uw mensen, veilig voor uw materieel!

Hoogtesensoren, waarschuwingslichten en lantaarns

VIOSS monteert de hoogteportalen op elke gewenste locatie. De doorrijhoogte

kunt u tot op de centimeter nauwkeurig bepalen. Om de veiligheid te garanderen, 

meten we na plaatsing samen met u de exacte hoogte na. Optioneel zijn de 

hoogteportalen uit te breiden met hoogtesensoren, waarschuwingslichten en 

alternerende lantaarns. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Hoogteportaal met alternerende lantaarns
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De doorrijhoogte wordt nauwkeurig bepaald 
en door middel van foto’s vastgelegd.

De hoogteportalen van VIOSS

- Gewenste doorrijhoogte exact in te stellen

- Geschikt voor elke locatie

- Maximale doorrijhoogte 5 meter*

- Maximale doorrijbreedte 15 meter*

- Uitgevoerd met of zonder kunststofkettingen

- Plaatsing op betonblokken (wel of niet ingegraven)

- Opvallende rood/witte balken (liggers), witte staanders

- Uit te breiden met hoogtesensoren, waarschuwingslichten en alternatieve lantaarns

*Een afwijkend formaat nodig? Laat het ons weten. Wij regelen het voor u!

Benieuwd naar onze hoogteportalen of naar onze andere verkeers- en 

mobiliteitssystemen?

Neem contact met ons op via 0345 – 228 970 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In 

een persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt u 

een maatwerkofferte. 
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